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Markdown som format för digitalt 
bevarande 

Abstract: In the choice of file formats for preservation of text documents, 
there is a potential trade-off between preserving the integrity and usability 
of documents. This trade-off is first discussed in relation to four well-
established formats: plain text, PDF/A, Office Open XML Document and 
Open Document Text. These formats are then compared with Markdown, 
a relatively new so-called lightweight markup language. It is concluded that 
no single format is optimal with respect to the trade-off problem, when it 
comes to preserving typical documents in a modern environment, with 
more or less complex formatting and document structure. Therefore, the 
feasiblity of using two or more formats for preservation of a single 
document (e.g. PDF/A combined with Markdown and/or Office Open 
XML) is discussed. It is necessary to weigh the importance of integrity and 
long-term usability against the costs of preserving documents in multiple 
formats. 
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Förkortningar i text 

CSL Citation Style Language. 12 
 
HTML Hypertext Markup Language. 7–11 
 
PDF Portable Document Format. 1, 3–6, 10, 12–15 
 
XML Extensible Markup Language. 1, 3, 5, 6, 9–15 
 
YAML YAML Ain’t Markup Language. 10, 11 

Inledning 

En viktig fråga vid arkivhantering i dagens alltmer digitaliserade samhälle 
är vilka filformat som skall användas vid elektroniskt bevarande av olika 
typer av dokument, inte minst textdokument som produceras i 
exempelvis vanliga ordbehandlingsprogram. Internationella standarder, 
som ISO 15489-1, definierar olika krav på handlingar som skall fungera 
som evidens. I denna uppsats ligger fokus på två av dessa krav: integritet 
och användbarhet (”usability”). Integritet innebär att en handling är 
”complete and unaltered”, och användbarhet handlar om att bevara ”the 
ability to locate, retrieve, present, and interpret a record” (ICA 2005, s. 
12). De båda kraven konkretiseras i relation till textdokument med 
följande fyra kriterier, som delvis överlappar de adekvanskriterier för 
filformat som definieras av National Archives (2009) och Arms, 
Fleischhauer och Murray (2013): 
 
Utbrett mjukvarustöd En förutsättning för att ett filformat skall vara 

användbart är att det kan hanteras av de program som används för 
att skapa textdokument hos arkivbildarna, antingen direkt eller via 
annan tillgänglig mjukvara, som kan konvertera till och från 
arkivformaten.  

Stabilitet Ett filformat för bevarande uppfyller detta kriterium i den mån 
det inte genomgår stora förändringar över tid, som bryter 
kompatibilitet med tidigare versioner.  

Återgivning av dokument Ett filformat för bevarande uppfyller detta 
kriterium i den mån det återger dokument så att de har det utseende 
och den struktur som de hade när de skapades.  

Återanvändbarhet Ett filformat uppfyller detta kriterium i den mån det 
gör det möjligt att extrahera information ur dokument och överföra 
den till andra system för bearbetning. 
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Kriterierna för mjukvarustöd, stabilitet och återanvändbarhet är primärt 
relaterade till användbarhetskravet, och kriteriet för återgivning är primärt 
relaterat till integritetskravet.  

Det är inte oproblematiskt att hitta filformat som uppfyller alla de 
nämnda kriterierna i rimlig omfattning. Komplexa ordbehandlingsformat 
kan bevara dokumentens utseende och struktur, men de komplicerar 
återanvändningen och kan innebära problem när det gäller kompatibilitet 
med programvaror. Ren ASCII-text (förenklat text med enbart engelska 
skrivtecken – se diskussionen om oformaterad text nedan) är å andra sidan 
lätt att återanvända och kan läsas på alla någorlunda moderna system utan 
speciell programvara men innebär att formatering, specialtecken och andra 
funktioner går förlorade.  

Det finns idag en relativt omfattande arkivvetenskaplig litteratur som 
behandlar olika aspekter och problem relaterade till digitalt bevarande, och 
det finns mer specifikt diskussioner kring val av filformat (som hos de ovan 
nämnda National Archives (2009) och Arms, Fleischhauer och Murray 
(2013)). Emellertid saknas systematiska diskussioner som ställer 
adekvansvillkor för textformat i relation till etablerade 
ordbehandlingsformat i jämförelse med så kallade lättviktiga märkspråk. 
Denna typ av språk bygger på att stöd för formatering och strukturella 
element implementeras med hjälp av en minimal syntax, vilket potentiellt 
ger möjlighet att kombinera fördelar hos oformaterad text och komplexa 
ordbehandlingsformat.  

I det följande kommer först några etablerade filformat för lagring av 
text att gås igenom översiktligt för att visa på den ovan antydda 
avvägningsproblematiken mellan de fyra kriterierna. De format som tas upp 
är oformaterad text, PDF/A, Office Open XML Document och 
OpenDocument Text. De två första är format som föreskrivs av Riksarkivet 
för bevarande av textdokument (RA-FS 2009:2, 3 kap. 4§), och de två sista 
är standardformat i några av de mest utbredda ordbehandlingsprogrammen 
(Microsoft Word och Open Office/LibreOffice Writer). Därefter diskuteras 
i vilken mån användning av Markdown, som är ett relativt nytt lättviktigt 
märkspråk, kan vara ett rimligt sätt att hantera problematiken. 

Oformaterad text 

Oformaterad text kan definieras som en sekvens teckenkoder utan 
komplexa instruktioner för återgivning av texten. Filer som är sparade i 
detta format i t.ex. Windowsbaserade system har typiskt filnamnstillägg 
som .txt. Formatet har en uppenbar svaghet när det gäller 
återgivningsaspekten: om ett dokument sparat i ett vanligt 
ordbehandlingsformat överförs till oformaterad text försvinner 
textformatering, inbäddad grafik, dokumentstruktur och så vidare, något 
som i många fall är oacceptabelt när det gäller digitalt bevarande. Ett 
undantag är de fall där dokument skapas som oformaterad text från början. 
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Detta torde vara relativt sällsynt idag, men det kan förekomma, t.ex. när 
det gäller tekniska dokument avsedda att distribueras via Internet.  

De användbarhetsrelaterade aspekterna mjukvarustöd och 
återanvändbarhet är däremot formatets styrka, vilket hänger samman med 
dess enkelhet. Program som kan läsa och skriva textdokument finns 
tillgängliga på alla plattformar, och det är enkelt att utveckla rutiner för att 
extrahera information ur textdokument.  

Samtidigt är inte ens textformatet helt oproblematiskt ur 
användbarhetssynpunkt. En sak som kan ställa till problem är användningen 
av olika teckenkodningar. Bokstäver, siffror och andra tecken måste 
representeras av bitsekvenser i datorminnet, och en teckenkodning är en 
mappning från bitsekvenser till tecken. Det har länge funnits flera olika 
teckenkodningar med utbredd användning, och ett program som kan återge 
text lagrad med en teckenkodning kan inte nödvändigtvis återge text lagrad 
med en annan. Den så kallade ASCII-kodningen som har mycket utbrett 
stöd är en 7-bitarskodning med plats för 27 = 128 tecken (Simonsen 1992). 
Den innehåller bl.a. engelska bokstäver, siffror och vissa skiljetecken men 
saknar t.ex. de svenska tecknen. En rad olika 8-bitarskodningar med plats 
för olika uppsättningar av nationella tecken har utvecklats. Sedan 1990-
talet finns Unicode, som är en standard som har plats för över en miljon 
teckenpositioner (även om de flesta inte är definierade) och är avsedd att 
täcka både historiska och nutida skriftsystem, typografiska och 
vetenskapliga symboler etc. (Unicode Consortorium 2014). Det är möjligt 
att använda olika teckenkodningar för att representera Unicode: de 
vanligaste är UTF-8 och UTF-16. Båda dessa kodningar stöds i alla moderna 
system, men UTF-8 är vanligare på Internet och i Unixliknande system och 
UTF-16 är vanligare i Windowsmiljö. Med hjälp av program som iconv kan 
textdokument konverteras mellan olika teckenkodningar. 

PDF/A 

PDF-formatet från Adobe har blivit standard för distribution av digitala 
dokument som behöver återges med bibehållen formatering men inte 
redigeras hos mottagarna. PDF/A är en uppsättning restriktioner på PDF-
formatet, vilket innebär att alla PDF/A-dokument är giltiga PDF-
dokument, men inte omvänt. Restriktionerna syftar till att garantera 
filernas säkerhet för digitalt bevarande. Grundläggande krav i alla versioner 
av PDF/A är bland annat att teckensnitt som används skall vara inbäddade, 
så att användaren inte behöver installera dessa på sin dator för att 
dokumentet skall återges korrekt, och att hänvisningar till externa filer och 
anrop av externa program inte får förekomma (PDF Association 2011). 
Den första versionen, PDF/A-1, bygger på PDF version 1.4 medan de 
senare PDF/A-2 och PDF/A-3 bygger på PDF version 1.7. PDF/A-2 har 
också stöd för inbäddning av PDF/A-filer och PDF/A-3 har stöd för 
inbäddning av filer i vilket format som helst. För var och en av versionerna 
finns också olika nivåer av kompatibilitet: de viktigaste är nivå B, som 
innebär att de grundläggande kraven för visuell återgivning uppfylls, och 
nivå A, som förutom kraven för nivå B innefattar bl.a. så kallad taggad PDF, 



 
 
 

 
 

8 

med lagring av information om dokumentets struktur. PDF/A-1, A-2 och 
A-3 är ISO-standardiserade som ISO 19005-1, 19005-2 och 19005-3.  

Styrkan hos PDF/A ligger i återgivningen, då formatet är gjort för att 
bevara teckensnitt, sidlayout, färgprofiler etc. Mjukvarustödet är också gott. 
Eftersom alla giltiga PDF/A-filer också är giltiga PDF-filer kan de läsas av 
vilken PDF-läsare som helst (Adobe Reader, Evince etc.). PDF/A-filer kan 
skapas via Adobes Distiller eller Ghostscript, eller direkt via programvaror 
som Microsoft Word (dock ej Macversionen) eller LibreOffice. PDF-
formatet är också ISO-standardiserat och etablerat sedan lång tid, vilket gör 
att det inte ter sig speciellt problematiskt ur stabilitetssynpunkt. 

Formatets svaghet ligger i återanvändningen: om t.ex. 
ordbehandlingsdokument överförs till PDF/A kan PDF/A-filerna inte 
öppnas och redigeras i det program där de skapades. Formatet är binärt, 
vilket gör att det kan vara komplicerat att utveckla rutiner för att extrahera 
information ur PDF/A-dokument. 

XML-baserade ordbehandlingsformat 

XML är ett generellt märkspråk som standardiseras genom 
rekommendationer från W3C. Den mest använda versionen är XML 1.0, 
där den senaste rekommendationen publicerades 2008 (W3C 2008). Med 
hjälp av så kallade XML-scheman kan mer specifika XML-baserade format 
definieras. Både Microsoft Word, som har en dominerande ställning som 
ordbehandlingsprogram, och det fria alternativet LibreOffice Writer 
använder sig numera som standard av format av denna typ. 

Microsoft Word och andra program i Microsoft Office, t.ex. Excel och 
Powerpoint, har historiskt använt sig av binära format. Office 2003 var den 
första versionen med stöd för ett XML-baserat format i Word. Det 
nuvarande Office Open XML standardiserades först 2006 som ECMA-376 
(ECMA 2012) och inkluderades som standardformat i Microsoft Office 
2007 (Jones 2007). Sedan har formatet också ISO-standardiserats, initialt 
som ISO/IEC 29500:2008. Den senaste versionen av standarden är 
ISO/IEC 29500:2012. Wordfiler sparade som Office Open XML har 
filändelsen .docx, till skillnad från filer i det äldre, binära formatet som har 
ändelsen .doc. 

När Office Open XML etablerades och standardiserades använde sig 
den fria kontorssviten OpenOffice.org emellertid redan av ett XML-baserat 
format, OpenDocument, som definierats av OASIS (2013) och sedan 2006 
ISO-standardiserats som ISO/IEC 26300. Ordbehandlingsmodulen i 
OpenOffice.org, Writer, använder sig av OpenDocument Text, där filerna 
får ändelsen .odt. Efter att Sun, som ägde OpenOffice.org, sålts till Oracle, 
övergick många av utvecklarna till avknoppningen LibreOffice (The 
Document Foundation 2015), som sedan övertagit den ställning 
OpenOffice.org haft som förstahandsval när det gäller fria kontorsprogram i 
exempelvis olika Linuxdistributioner. LibreOffice har fortsatt använda 
OpenDocument-formatet. 

Office Open XML och OpenDocument har många likheter när det 
gäller formatens uppbyggnad. I båda fall lagras dokumenten som ZIP-arkiv 
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innehållande XML-filer med beskrivning av dokumentens struktur och 
innehåll, inbäddad grafik etc. Sett till mjukvarustödskriteriet stöds båda 
formaten av program med utbredd användning. Microsoft Word, som har 
Office Open XML som standardformat, används förmodligen av betydligt 
fler arkivbildare än LibreOffice, vilken kan innebära en viss fördel för 
Office Open XML i detta avseende. Visserligen kan Word importera 
OpenDocument Text, men det har rapporterats att detta inte alltid är 
problemfritt (Apache OpenOffice Forum 2013). Båda formaten är som 
nämnts ISO-standardiserade, men ISO/IEC 29500 har inte alltid varit 
fullständigt implementerad i Word (Brown 2010). 

De nämnda ordbehandlingsprogrammen är gjorda för att hantera 
formaterade dokument, och därför har deras standardformat givetvis stöd 
för att spara textformatering. Det finns också möjlighet att bädda in 
teckensnitt i dokument. De XML-baserade ordbehandlingsformaten är 
dock underlägsna PDF/A när det gäller att garantera konsistent återgivning: 
exempelvis kan sidlayout variera beroende på plattform. 

När det gäller återanvändbarheten är formaten konstruerade för att 
dokument skall kunna redigeras i de program där de skapades. Det går 
också att packa upp ZIP-arkiven och läsa eller modifiera de ingående XML-
dokumenten med hjälp av textredigerare. De XML-filer som lagrar 
dokumentinnehållet får dock ofta en ganska hög grad av komplexitet 
genom att taggar för formatering och dokumentstruktur lagras ihop med 
texten. Speciellt XML-filerna med text i ett Office Open XML Document 
tenderar att bli svårlästa även för ganska enkla dokument. 

Markdown 

Den första versionen av Markdown definierades 2004 av John Gruber, med 
hjälp av bland annat Aaron Swartz (Gruber 2004). Det ursprungliga syftet 
var att kunna generera enkla HTML-dokument med hjälp av en minimal 
syntax som skulle vara lätt att lära sig och där källdokumenten skulle vara 
lätta att läsa i en vanlig textredigerare, utan att uppmärkningen blev alltför 
iögonfallande. 

Flera olika dialekter av Markdown har utvecklats. I denna artikel ligger 
fokus på mjukvaran Pandoc och stöd för Markdown i detta. Detta program 
ter sig intressant genom att det har stöd för funktioner som metadata och 
bibliografier och kan konvertera Markdownfiler till och från en rad andra 
format.  

Pandoc har utvecklats av filosofen John MacFarlane och är dels ett 
kommandoradsverktyg, som kan anropas via skal som kommandotolken i 
Windows eller Bash i Unixliknande system, dels ett programbibliotek, alltså 
en uppsättning rutiner som kan användas av andra program. Mjukvaran 
finns tillgänglig för de flesta vanliga plattformar.  

Följande listning visar ett enkelt Markdowndokument med 
metadatainformation. 
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Om denna text sparas som fluvir.md kan den överföras till HTML med 
nedanstående kommandorad. 

$  pandoc  -o  fluvir . html  fluvir .md  --smart  -s 
 
Detta skapar en fil med namnet fluvir.html med följande innehåll. 
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Format för utdata antas vara HTML (närmare bestämt XHTML 1.0, 
en implementering av HTML i XML) när filnamnstillägget .html 
anges. Figur 1 visar Firefox med den listade XHTML-koden. 
Växeln --smart innebär att t.ex. dubbla bindestreck, som i 
huvudrubriken, konverteras till tankstreck (Unicode 0x2013). Växlen 
-s gör att det genereras ett fristående dokument med huvud. Utan 
denna hade enbart bodyinnehållet genererats. Markdownkoden är 
relativt självförklarande. Stycken avgränsas med dubbla radbrytningar. 
Rubriker på nivå kan anges i så kallad ATX-stil genom att rubrikraden 
inleds med #-tecken. Emfas anges med att text omges med asterisker. 
Hyperlänkar anges på formatet [länk](mål).  

Den listade Markdownfilen fluvir.md är på 193 byte, och 
fluvir.html är på 717 byte. Om fluvir.md på motsvarande sätt överförs 
till Office Open XML med Pandoc 1.13.2 kommer enbart 
document.xml, som lagrar själva dokumentinnehållet, att ta upp 2745 
byte. Motsvarande fil i OpenDocument Text, content.xml, tar upp 
3042 byte.  

Pandoc har stöd för metadatablock i enlighet med formatet 
YAML, även om sådant stöd inte specificeras i MacFarlanes eget 
utkast till formell specifikation (MacFarlane 2015). Dessa block inleds 
och avslutas i exemplet med tre bindestreck (även tre punkter kan 
användas som avslutning). I det aktuella exemplet har ett sådant block 
med fältet title och author definierats. Dessa används dels för 
metadata i HTML-dokumentet, dels för dokumenthuvudet i det 
inledande <div>-blocket, som omfattar rad 12–15 och har 

Figur	1:	Listad	XHTML-kod	som	den	återges	i	Mozilla	Firefox. 
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id="header". Om HTML5 angetts som utdatatyp, genom att växeln -t 
html5 angetts på kommandoraden, hade Pandoc i stället genererat ett 
<header>-block med motsvarande innehåll.  

Möjliga utdataformat, förutom HTML och Markdown samt 
XML-baserade ordbehandlingsformaten Office Open XML 
Document och OpenDocument Text, är bland annat: 
 

• TeX-baserade format, som LaTeX och ConTeXt, som används 
för typsättning av bland annat tekniska och naturvetenskapliga 
dokument. Det går också att generera PDF-filer från Pandoc via 
LaTeX. 

• Andra format inriktade på teknisk dokumentation, som 
DocBook, TexInfo, groff man (används för 
systemdokumentation i Unixliknande system) och Haddock 
(används för dokumentation i Haskell, det språk i vilket Pandoc 
är utvecklat). 

• EPUB och FictionBook (används för e-böcker). 
• Andra lättviktiga märkspråk, som reStructuredText, MediaWiki 

(används exempelvis på Wikipedia) och Org Mode (används av 
textredigeraren Emacs). 

• Oformaterad text. 
 
De flesta av de ovannämnda formaten kan även användas som 
indataformat, även om stöd för alla funktioner i formaten inte 
garanteras. Länge saknades stöd för OpenDocument Text som 
indataformat. Dock infördes detta i Pandoc 1.1.5.1 i oktober 2015 
(MacFarlane 2016).  

Det går att bädda in rå LaTeX-, ConTeXt- eller HTML-kod i 
Markdowndokument som överförs till dessa format. På så vis är det 
möjligt att använda funktioner som inte stöds av Markdown, men det 
kan också innebära en nackdel när det gäller dokumentens läsbarhet 
och möjligheten att överföra dem till andra format.  

För att skapa fristående måldokument i ett givet format använder 
sig Pandoc av mallar, där det bland annat anges vilka element som 
skall placeras i dokumenthuvudet. Det är möjligt att använda en 
anpassad mall genom att ange växeln --template=FIL. Med hjälp av 
växlarna --reference-odt=FIL och --reference-docx=FIL går det ange 
referensdokument för OpenDocument eller Office Open XML med 
t.ex. anpassade formatmallar.  

En annan viktig funktion i Pandoc är automatisk generering av 
källhänvisningar. Källor kan definieras i YAML-block eller anges i 
externa filer, men det finns även stöd för flera vanliga 
bibliografiformat, som MODS, RIS, EndNote och BibTeX. Följande 
Markdowndata innehåller en källhänvisning, som anges med nyckeln 
[@kucharski15]. 
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Om detta fragment har sparats som filen flufreq.md och det vidare 
finns en BibTeX-fil flu.bib där referensen kucharski15 definierats, kan 
en HTML-fil med namnet flufreq.html genereras med följande 
kommando.  
$  pandoc  -o  flufreq.html  flufreq.md  --bibliography=flu.bib 

 
Den genererade HTML-filen har följande innehåll (utan huvud). 

  
I slutet av dokumentet skapas ett <div>-block bestående av den 
avslutande rubriken följd av källförteckningen. Utseendet hos 
källhänvisningar och källförteckningar kan vidare anpassas via CSL, 
som annars bland annat används av program som Zotero. En CSL-fil 
kan anges genom växeln --csl=FIL. 

MARKDOWN I JÄMFÖRELSE MED ANDRA FORMAT 

Om Markdown jämförs med oformaterad text har Markdown den 
uppenbara fördelen att stöd för bevarande av formatering och 
dokumentstruktur bibehålls. Samtidigt är formatet föga mer komplext 
än oformaterad text, och det medför därför inga tydliga nackdelar med 
avseende på återanvändbarheten.  

Jämfört med PDF/A har Markdown en klar fördel när det gäller 
återanvändbarheten. Samtidigt finns en nackdel när det gäller 
återgivningen: även om Markdown innehåller taggar för olika slags 
textformatering kan det inte i sig garantera exakt återgivning av 
dokumentens utseende.  



 
 
 

 
 

15 

Även i jämförelse med Office Open XML Document och 
OpenDocument Text har Markdown en fördel ur 
återanvändbarhetssynpunkt, då formatet är betydligt mindre komplext 
än dessa XML-baserade format. Sett till återgivningen har Markdown 
stöd för bevarande av textformatering. För att specialanpassa 
utseendet hos rubriker etc. är det emellertid nödvändigt att också 
spara ett referensdokument i respektive ordbehandlingsformat.  

Text kodad enligt Unicode, PDF/A och de båda XML-baserade 
formaten har det gemensamt att de ISO-standardiserats. Så är inte 
fallet med Markdown, och avsaknaden av allmänt accepterad 
standardisering kan innebära en nackdel ur stabilitetssynpunkt. En 
specifikation med namnet CommonMark är för närvarande under 
arbete (MacFarlane 2015). Denna specifikation har dock inte uppnått 
officiell status, och John Gruber har inte accepterat att ordet 
”Markdown” förekommer i specifikationens namn (Atwood 2014). 
Även i avsaknad av standardisering innebär emellertid 
Markdownformatets närhet till oformaterad text att rimligt god 
läsbarhet med hjälp av textredigerare kan bevaras även om 
Markdownfilerna inte kan överföras till andra format.  

Pandoc är som sagt inte bara ett kommandoradsverktyg utan även 
ett programbibliotek, som kan anropas för att skapa mer avancerade 
funktioner för att läsa och skriva dokument (MacFarlane 2013). Ett 
potentiellt hinder kan vara att Pandoc är utvecklat i Haskell, ett så 
kallat funktionellt programmeringsspråk som kan ha hög 
inlärningströskel för utvecklare vana vid andra typer av språk. Det 
finns dock tillgängliga moduler som möjliggör användning av vanligare 
språk, som Python och PHP. Både programmet och biblioteket 
Pandoc är licensierade under GPL, en så kallad copyleftlicens, som 
bland annat innebär att källkoden tillhandahålls fritt och att spridning 
av modifierade versioner eller härledda arbeten får ske förutsatt att 
deras kod görs tillgänglig på samma villkor. Eventuellt modifierade 
versioner av Pandoc kan då inte utan vidare bäddas in i exempelvis 
proprietära system för dokumenthantering. Många programbibliotek i 
projekt som i övrigt är licensierade enligt GPL använder sig annars av 
LGPL, en licens som är mindre restriktiv i detta avseende (Free 
Software Foundation 2007). 

Kombinationer av multipla format 

Som framgått av ovanstående diskussion är inget av de diskuterade 
formaten perfekt för alla behov när det gäller digitalt bevarande av 
text. Ett alternativ kan då vara att kombinera flera olika format. 
Nyttan av att på så vis kunna dra nytta av fördelarna hos de olika 
format som används måste dock vägas mot de ökade kostnader det 
medför att lagra och administrera dokument i mer än ett format. 
Givet att ett dokument skall bevaras i åtminstone ett av de fem 
filformaten finns det teoretiskt 25 − 1 = 31 kombinationer av filformat 
att välja mellan. Många av dessa ter sig emellertid ointressanta ur ett 
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bevarandeperspektiv. Exempelvis är det svårt att se någon anledning 
varför dokument skulle behöva bevaras som både oformaterad text 
och Markdown, eller i mer än ett XML-baserat ordbehandlingsformat. 
Inga kombinationer med fler än tre format ter sig därför speciellt 
intressanta.  

När det gäller kombinationer med två format kan följande vara av 
intresse: 

• Kombinationen XML-baserat ordbehandlingsformat och 
Markdown. På så sätt kan ett dokument som skapas i 
ordbehandlingsprogram lagras i Markdown för enkel 
återanvändning, samtidigt som det ursprungliga 
ordbehandlingsdokumentet kan användas som 
referensdokument för att återskapa dokumentet med anpassade 
formatmallar etc. 

• Kombinationen PDF/A och Markdown. Detta kan användas för 
dokument skapade i ordbehandlingsprogram, men möjligheten 
att återskapa dokumenten med anpassade formatmallar går 
förlorad om det inte finns kvar ett referensdokument sparat i 
det ursprungliga ordbehandlingsformatet. Om de ursprungliga 
dokumenten däremot är lagrade som PDF-filer som genererats 
utifrån Markdownfiler via Pandoc innebär det att LaTeX 
använts för att generera dem. Då går det att återskapa PDF-
dokument med konsistent utseende utifrån Markdownfilerna, 
under förutsättning att användarna har tillgång till Pandoc och 
en LaTeX-distribution tillsammans med de malldokument och 
teckensnitt som används för dokumenten. Under dessa 
förutsättningar är detta förmodligen den kombination som ger 
bäst förutsättningar att bevara både integritet och användbarhet 
för formaterade dokument. Dess användning begränsas 
emellertid av den dominerande ställning 
ordbehandlingsprogram som Microsoft Word och LibreOffice 
Writer har hos många arkivbildare. En annan faktor har varit 
att generering av PDF krävt LaTeX, som visserligen är fritt 
tillgängligt genom distributioner som TeX Live och MiKTeX, 
men som kan vara onödigt stort och komplext för enklare 
dokument. Det har framförts önskemål om att även kunna 
generera PDF-filer via groff, som är mindre och finns 
förinstallerat på många system (Bolaños 2014). I Pandoc 
version 1.16 infördes stöd för PDF-generering via wkhtmltopdf, 
som är fritt och kräver betydligt mindre utrymme än en 
LaTeX-distribution (MacFarlane 2016). 

 
När det gäller kombinationer med tre format kan följande vara av 
intresse: 

• Kombinationen Markdown med XML-baserat 
ordbehandlingsformat och PDF/A. Med denna lösning går det 
att kombinera fördelarna hos PDF/A när det gäller återgivning 
med fördelarna hos Markdown och XML-baserade format när 
det gäller återanvändning. 
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Sammanfattning 
Inget av de fem diskuterade formaten är optimalt med avseende på 
både integritet och användbarhet. Oformaterad text erbjuder en hög 
grad av återanvändbarhet på bekostnad av återgivningen, medan det 
motsatta gäller PDF/A. De XML-baserade ordbehandlingsformaten 
ligger mitt emellan när det gäller båda dessa aspekter.  

Markdown har fördelar liknande oformaterad text när det gäller 
återanvändbarheten, samtidigt som det erbjuder möjlighet att bevara 
formatering och metadata. Därmed kan formatet vara attraktivt i 
sammanhang där återanvändbarhet är betydelsefullt. Formatet kan 
dock inte garantera återgivning på samma sätt som PDF/A, vilket kan 
vara en nackdel med att använda det ensamt. Ett alternativ kan då vara 
att kombinera det med PDF/A och/eller något av de XML-baserade 
ordbehandlingsformaten. Ett problem med Markdown jämfört med de 
övriga formaten är för närvarande avsaknaden av etablerad 
standardisering. 

Tack 
 
Denna artikel är till största delen baserad på min masteruppsats i ABM 
(Pettersson 2015). Jag vill tacka de som gett mig kommentarer på den 
uppsatsen, speciellt min handledare Bertil Wergelius samt Reine 
Rydén och Jessica Karlsson som var seminarieledare och opponent när 
uppsatsen ventilerades. 

Återskapa artikeln 

Detta dokument har skapats från källfiler i Markdown och kan 
återskapas (med Pandoc via LaTeX till PDF) med hjälp av dessa filer, 
som finns i bifogad ZIP-fil. Packa upp filen och se README.md för 
vidare instruktioner. 
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